Gralssläkten
Under Parzivalseminariet i november uppmanades jag av Torgny Walldén att sätta de viktigaste
namnen i Parzival i sina sammanhang. Dessvärre försvann denna välmotiverade fråga i en lite häftig
arbetsbelastning.
Men här sent omsider en kommenterad, torr, uppräkning av ett tjugutal viktiga personer i
Parzivaleposet och deras relation.
Jag vill betona att man inte behöver kunna den, men översikten kan vara till en viss hjälp.
Sammanlagt förekommer ett närmast oräkneligt antal namn i Parzival, så det här är en ytterst
begränsad lista av några nyckelpersoner.
Wolfram berättar om gralens syskonskara:
1. Anfortas – gralens olycklige herre (som hos Wagner stavas med ”m” i st f ”n”
2. Repans de Schoye, gralsdrottningen
3. Herzeloyde, Parzivals mor, drottning över Waleis (som brukar tolkas som Anjou) och Norgals.
4. Trevrizent som lever som eremit i skogen och som i sin grotta initierar Parzival i gralsmysteriet
5. Schoysane som dör i barnsäng när hon föder sin dotter Sigune
Denna Sigune som sörjer sin döde älskade, Schionatullander, är alltså Parzivals kusin, den som
känner igen honom och berättar för honom vad han heter.
Anfortas och de andra fyras far är Frimutel, under en kort tid gralskung som avlidit när berättelsen
börjar.
Hans far är den mycket gamle Titurel som ännu lever, men dragit sig tillbaka, gralsättens stamfar.
Gamuret, Parzivals far tillhör Anschaues kungaätt. Wolfram inleder sitt epos med att berätta om
hur Anschaues kraftfulle kung Gandin dör i riddaramp och efterträds av sin son Galoës. Denne dör
också tidigt i riddarkamp och riket övergår då till Gamuret.
Kondwiramur, Parzivals hustru, är drottning av Brobarz vars huvudstad är Pelrapeire.
Med Parzival får hon två tvillingsöner: Loherangrin och Kardeiss. Kardeiss ärver Parzivals och
Kondwiramus riken medan Loherangrin följer sina föräldrar till gralsborgen.
Gamuret förenas med den sköna, svarta Belakane och får med henne den svartvite sonen Feirefiz,
alltså Parzivals halvbror. I slutet av berättelsen gifter sig Feirefiz med Repans de Schoye, återvänder
med henne till sina österländska riken. Deras son är Johannes, kallad prästkonung
Ytterligare en syskonkrets kan nämnas. Orilus, Kunneware och Lähelin. Orilus, den något
högmodiga hertigen, dödar i riddarkamp Schionatullander. Han gifter sig med Jeschute som möter
Parzival på hans första utfärd. Kunneware som har förlorat sin förmåga att skratta återfår den när
hon ser Parzival. Lähelin tar tillfälligt över makten över Parzivals länder, men tvingas överge dem.

